
Samer Apartments
Vakantiewoning in Westendorf

Pfarrgasse 16 · A-6363 Westendorf · info@samer-tirol.at · +43 6643934879
Meer informatie op https://www.samer-tirol.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/samer-apartments.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Samer+Apartments


Samer Apartments
Vakantiewoning in Westendorf

Ja, we zijn best trots op ons nieuwe huis en de 4 nieuwe vakantiewoningen. En we zijn blij dat we jullie een omgeving kunnen
bieden waar je een heerlijke vakantie kunt doorbrengen. Kijk eens. Het is echt iets voor jou, hè?

4 ruime appartementen wachten op je. Midden in het hart van de Kitzbüheler Alpen en alle appartementen hebben grote
panoramavensters en een groot terras of balkon met uitzicht op de omliggende bergen. Geniet van je vakantie in de prachtige
natuur van de Alpen en ontspan in onze de-luxe appartementen! De appartementen zijn individueel ingericht in een moderne
alpine stijl en bieden puur comfort. Hout en fijne stoffen inspireren binnen, de sprookjesachtige natuur van het Brixental buiten.
Ideaal gelegen - direct bij het dorpscentrum, aan de ski oefenweide en startpunt voor alle wandelingen en fietstochten.

We verheugen ons op jullie komst!

Aan de wandelweg · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement GipfelGlück Nr.1, douche, WC, 2 slaapkamers

Eerste huurmogelijkheid zomer 2023 - ruim appartement met twee

slaapkamers, twee aparte badkamers met regendouche en WC.

Woongedeelte met volledig ingerichte keuken, gezellige eethoek met

hoekbank en ...

ab

€ 339,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²

Appartement BergWelt Nr. 2 , douche, WC, 2 slaapkamers

Appartement BergWelt: Eerste huurmogelijkheid zomer 2023 - ruim

appartement met twee slaapkamers, twee aparte badkamers met

regendouche en WC. Woongedeelte met volledig ingerichte keuken,

gezellige ee...

ab

€ 420,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²
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Apartment Nr. 3 - AlpenLiebe, douche of bad, deluxe

Eerste huurmogelijkheid zomer 2023 - gezellig appartement met

woon/slaapkamer, badkamer met bad en regendouche. Woongedeelte

met volledig ingerichte keuken, gezellige eethoek met hoekbank en

bank (sta...

ab

€ 230,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 38 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Erstbezug Sommer 2023 - großzügiges Apartment mit zwei

Schlafzimmern im 1. Stock. Ein Schlafzimmer bietet die Möglichkeit für

bis zu vier Personen (1 Doppelbett + Schlafcouch). Zwei separate

Badezimme...

ab

€ 450,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²

Voorwaarden
 Gratis wifi in het hele huis Gratis parkeerplaats in de parkeergarageOp aanvraag zijn broodjesservice en een gevulde koelkast
bij aankomst mogelijk!
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